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Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti  
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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Geraldo Alckmin visita a sede da ASPACER

O governador do estado de São Paulo Geraldo Alckmin, esteve na sede da ASPACER e do SINCER na últi ma quarta-feira (09) 
em uma conversa com o presidente da enti dade, Heitor Ribeiro de Almeida Neto e com autoridades políti cas, discuti ndo 

assuntos de interesse do setor cerâmico e da cadeia produti va.

Frente Parlamentar em Defesa do Gás Natural próxima de ser 
implementada

As discussões sobre a Frente Parlamentar de Defesa do Gás Natural foram iniciadas na semana passada e a iniciati va já conta 
com a adesão de 200 deputados federais e deve ser implementada até o fi nal deste mês.

ASPACER discute com secretário 
de Estado reajuste do gás natural

Durante visita a sede da ASPACER, o governador Geral-
do Alckmin agendou uma reunião com o secretário de

energia, José Aníbal, para a últi ma quinta-feira (10). Parti ci-
param deste encontro, o presidente da ASPACER/SINCER, 

Heitor Ribeiro de Almeida Neto e o diretor superintendente 
Luís Fernando Quilici. 
O encontro teve como objeti vo iniciar discussões sobre o índice 
de reajuste do gás, que deverá acontecer neste mês de maio.

Pleito da ASPACER é atendido pelo governador do Estado

Durante o encontro do presidente da ASPACER/SINCER, Heitor Ribeiro de Almeida Neto com Geraldo Alckmin, o presidente das 
enti dades entregou um ofí cio relatando as ações do polo referente ao combate do material parti culado (poeira) divulgado no 

últi mo relatório da CETESB. Diante dessa mobilização, Geraldo Alackmin anunciou que o estado fará a liberação para asfaltamento 
imediato e, num primeiro momento, de 15 km de vicinais, fi cando a cargo da ASPACER, CETESB e lideranças dos municípios envolvi-
dos decidirem qual trecho terá prioridade.

ASPACER parti cipa de Frente Parlamentar de Apoio a Mineração

A ASPACER parti cipou no últi mo dia 09, da Frente Parlamentar de Apoio a Mineração, que contou com a presença de diversos 
deputados estaduais, Otávio Okano, presidente da Cetesb/SP e Geraldo Amaral – diretor de controle e licenciamento da 

Cetesb/SP e falou sobre o assunto de interesse do setor cerâmico e da cadeia produti va.

ASPACER parti cipa de Congresso 
sobre o Gás no Rio de Janeiro

A ASPACER parti cipou nos dias 07 e 08 de maio do 13º 
Seminário sobre Gás Natural realizado pelo Insti tuto 

Brasileiro de Petróleo. Várias enti dades representati vas nacio-
nais e internacionais também estavam presentes. O que fi cou 
registrado de mais importante nesse evento, foi que em curto 
prazo, dentro dos próximos 10 anos, há incerteza sobre a quan-
ti dade de gás natural disponível para o setor industrial, assim 
como surgiram dúvidas com relação à preços mais competi ti -
vos para o combustí vel.


